2020_09_15 Comissió de veïnatge
Manel Perez (Fem sant Antoni), Carme Pallarol (Espai de debat/Fem sant Antoni), Blanca (Sindicat de
llogateres) Marc Folch (Tècnic Calàbria 66)

Proposta d'ordre del dia:

1. Proposta de vinculació a Calàbria 66 de l'associació Saberes ancestrales (per confirmar,
prèviament us passaria un mail de presentació d'aquesta associació per tal de tenir
informació abans de la reunió).
No han presentat la documentació prèvia, queda pendent per la propera reunió si s’escau.
2. Informació d'entitats que fan acció al barri (es tractaria de compartir com està la situació
a partir de la tasca que feu al barri i les accions que esteu realitzant)
Amics de la gent gran: L a treballadora que feia l’atenció presencial, ha passat a considerar-se
població de risc, farà l’atenció telemàtica i no faran us regular dels espais.
Treballen sobre la solicitud en les persones d’edat avançada. Es destaca especial necessitat de
sentir-se acompanyat en aquests temps d’epidèmia. Es comenta que la resposta dels voluntaris està
sent molt bona, no tenen llistes d’espera de peticions. S’està preparant de fer quedades en espais
oberts.
On hi ha més dificultat per a l’acció dels voluntaris és a les residències.
Fem Sant Antoni:  Han reprès l’activitat. Comenten que reprenen les qüestions de l’habitatge i que
estaran atents a les ampliacions de terrasses. Es comenta que ja torna a haver-hi desnonaments.
Sindicats de llogateres: E s comenta la llei impulsada pel sindicat de llogateres sobre la limitació dels
preus del lloguer. També es comenta les dificultats per tenir un lloc de reunió especialment a partir
que vingui el fred. A Calàbria hi ha dificultats pel que fa als aforaments de les sales i que no es pot
garantir la regularitat a l’auditori els divendres a la tarda.
3. Contingut per a la comissió:
● A partir del treball realitzat per les associacions pel pacte de barcelona aterrar-ho.
● Pla comunitari pel barri: actuar com agent comunitari del barri i/o espai per la
coordinació.

4. Cercar o animar a renovar la representació de les representants de la comissió.
Es considera que cal la presència d’algú de l’AVV
5. Altres, si s'escau.

